Elderschanscross in nieuw jasje.
Al een flink aantal jaren organiseert de Atletiekvereniging AV de Wielingen op en
rond de Elderschans in Aardenburg de Elderschanscross. De Elderschans, een
onderdeel van de Spaanse linies, vormt een prachtig decor voor deze wedstrijd
die tevens onderdeel is van de Zeeuwse crosscompetitie. Ondanks het feit dat
hardlopen in het leven van steeds meer mensen zijn weg heeft gevonden, geldt
dit niet voor het pure veldwerk, te weten de cross. Wij denken dat dit voor een
deel ook komt door het al vele jaren onveranderd gehanteerde concept, terwijl
alles om ons heen in hoog tempo aan het veranderen is. Stilstand is
achteruitgang. Daarom heeft een jonge enthousiaste werkgroep van de
Vereniging Zeeuwse Atletiek (VZA) een aantal aanbevelingen geformuleerd om
deze impasse te doorbreken.
Trefwoorden daarbij zijn een
leuk en vlot programma, meer
strijd voor de deelnemers en
van begin tot eind boeiend
voor het publiek. Concreet
betekent dit bijvoorbeeld
minder maar wel grotere
startgroepen, andere wijze
van puntentelling voor de
Zeeuwse crosscup en
optimale programmering van
alle onderdelen.
Dus niet meer de situatie dat
na de eerste van 5 ronden de
winnaar al berekenend en ontspannen voorop loopt, maar felle strijd tot op de
meet. Daarbij het publiek opzwepend in bijval voor ieders favoriet. Om dat te
ondersteunen is de strook naar de finish aangepast.
Nog een opmerkelijke verandering is het feit dat ook niet-wedstrijdatleten
(recreanten) van harte welkom zijn en ook gelijkwaardig zullen worden
behandeld.
Parkoersverantwoordelijke Piet Westerweele verwoordde het als volgt: “toen ik
laatst het parkoers weer tip-top in orde aan het brengen was zag ik mezelf al in
gedachten door dikke rijen publiek op de finish afstormen, dit gaat leuk worden”.
De cross vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 november. Laat iedereen maar
komen, we zijn klaar voor een prachtig spektakel.
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